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ABSTRACT  

The application of drying technology based on coconut shell waste has been carried out on the 

drying of raw materials for shrimp crackers and cowhide crackers. For shrimp crackers there is a 

decrease in the average water content lost on shelf 1 and shelf 2 on the time of observation using 

shrimp crackers. The average value of the decrease in water content lost on shelf 2 in the 10th 

minute was higher by 2.66%, while on shelf 1 the average moisture content lost in the 10th minute 

was 2.28%. For cowhide crackers, the average moisture content lost on shelf 2 is greater 

compared to the percentage of moisture lost on shelf 1, where at 10 minutes the average moisture 

content lost on shelf 2 is 4.92% and on shelf 1 the average value of water lost is 4.06%. 
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ABSTRAK  

Telah dilakukan aplikasi teknologi pengeringan berbasis limbah tempurung kelapa pada 

pengeringan bahan baku kerupuk udang dan kerupuk kulit lembu. Untuk kerupuk udang terjadi  

penurunan kadar air rata-rata yang hilang pada rak 1 dan rak 2 terhadap waktu pengamatan 

menggunakan alat pengering kerupuk udang. Nilai rata-rata penurunan kadar air yang hilang 

pada rak 2 di menit ke 10 lebih tinggi sebesar 2,66 % , sedangkan pada rak 1 kadar air rata-rata 

yang hilang di menit ke 10 sebesar 2,28 %. Untuk kerupuk kulit lembu menunjukkan kadar air 

rata-rata yang hilang pada rak 2 lebih besar jika di bandingkan dengan persentase kadar air 

yang hilang pada rak 1, dimana pada menit ke 10 rata-rata kadar air yang hilang pada rak 2 

sebesar 4,92 % dan pada rak 1 nilai rata-rata kadar air yang hilang sebesar 4,06 %.  
 

Kata kunci: Teknologi, pengeringan, kerupuk udang, kerupuk kulit lembu  

 
PENDAHULUAN

 

Udang merupakan salah satu golongan 

perikanan yang istimewa. Udang memiliki 

aroma spesifik dan kandungan gizi yang 

baik bagi tubuh. Pada udang terkandung 

senyawa aktif yang bermanfaat bagi 

manusia. Senyawa aktif memiliki peran 

penting untuk kesehatan, pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh manusia. Michaelsen et 

al. mengatakan bahwa senyawa aktif seperti 

asam lemak (omega-3 dan omega-6) pada 

udang bermanfaat untuk perkembangan otak 

anak dan ibu hamil [1]. 

Kulit lembu atau kulit sapi merupakan 

salah satu produk yang banyak diminati 

masyarakat untuk diolah. Kandungan protein 

banyak terdapat didalam kulit. Kulit lembu 

memiliki struktur jaringan yang kuat dan 

padat, sehingga dalam penggunaannya dapat 
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dipakai untuk keperluan pangan dan non 

pangan [2]. 

Tidak semua masyarakat menyukai 

udang atau olahan kulit lembu. Kerupuk 

merupakan salah satu bentuk pengolahan 

dari bahan pangan nabati dan hewani yang 

dapat dimanfaatkan dikalangan masyarakat. 

Kerupuk adalah makanan ringan yang 

populer dikalangan masyarakat sebagai 

teman makanan utama ataupun sebagai salah 

satu cemilan.  

Proses pengolahan kerupuk merupakan 

salah satu bagian yang paling penting dalam 

penentuan kualitas dari suatu kerupuk. 

Penanganan yang kurang baik saat proses 

pengolahan dapat mengurangi kualitas dari 

kerupuk tersebut. Proses pengeringan 

kerupuk secara alami membutuhkan waktu 

yang cukup lama. Pengeringan yang 

dilakukan dengan cara alami yaitu dengan 

menjemur di bawah sinar matahari, sehingga 

pada malam hari dan saat musim hujan tiba 

kerupuk dapat menjadi lembab. Dampak 

buruk yang terjadi pada pengeringan secara 

alami yaitu, lebih mudah terkontaminasi 

oleh debu, kotoran, bakteri, dan jamur dari 

lingkungan sekitar yang mengakibatkan 

kualitas pada kerupuk menjadi menurun. 

Metode pengeringan kerupuk yang lebih 

efisien yaitu dilakukan dengan 

menggunakan suatu alat pengering tipe 

kabinet sistem energi biomassa yang 

memanfaatkan limbah tempurung kelapa [3].  

Energi biomassa merupakan energi alternatif 

yang perlu mendapat prioritas dalam 

pengembangannya dibandingkan dengan 

sumber energi lainnya, karena di Indonesia 

banyak menghasilkan limbah pertanian yang 

kurang termanfaatkan. Keunggulan dari 

energi biomassa adalah harganya lebih 

murah dan mudah didapat dibandingkan 

dengan sumber energi lainnya. Kondisi ini 

terjadi karena jumlahnya yang sangat 

melimpah dan umumnya merupakan limbah 

dari suatu aktivitas masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen 

yaitu dengan memodifikasi sebuah alat 

pengering tipe kabinet. Alat pengering 

tipe kabinet ini terdiri dari 2 buah rak. 

Alat ini didesain berbentuk almari 

dengan sistem energi biomassa limbah 

tempurung kelapa yang ramah 

lingkungan dan lebih ekonomis 

dibandingkan dengan energi lainnya.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alat Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Jumlah air yang terkandung dalam bahan 

pangan secara total biasanya dinyatakan 

dalam persen berat bahan pangan tersebut 

dan disebut dengan kadar air [4].  Faktor-

faktor yang mempengaruhi pengeringan ada 

dua yaitu, faktor yang berhubungan dengan 

udara pengering seperti temperatur, 

kecepatan aliran udara pengering, dan 

kelembaban udara, sedangkan faktor yang 

berhubungan dengan sifat bahan yang di 

keringkan berupa ukuran bahan. Bahan yang 

memiliki ukuran berbeda akan menyebabkan 

waktu dan kadar air yang hilang akan 

berbeda [5]. Penurunan kadar air pada 

kerupuk udang dan kerupuk kulit lembu 

selama pengamatan 60 menit di hitung 

menggunakan persamaan (2.2).Data kadar 

air rata-rata di setiap rak pada kerupuk 

udang dan kerupuk kulit lembu dapat dilihat 

pada Gambar 2 dan Gambar 3. 
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Gambar 2. Kadar air rata-rata yang hilang 

pada kerupuk udang terhadap waktu 

pengamatan menggunakan alat pengering 

 

Gambar 2 menunjukkan grafik penurunan 

kadar air rata-rata yang hilang pada rak 1 

dan rak 2 terhadap waktu pengamatan 

menggunakan alat pengering kerupuk udang. 

Nilai rata-rata penurunan kadar air yang 

hilang pada rak 2 di menit ke 10 lebih tinggi 

sebesar 2,66 % , sedangkan pada rak 1 kadar 

air rata-rata yang hilang di menit ke 10 

sebesar 2,28 %. Persentase kadar air rata-

rata terendah berada pada rak 1 dengan 

persentase sebesar 1,09 % pada waktu 

pengamatan ke 60 menit. 

Penurunan kadar air rata-rata yang hilang 

pada rak 1 hampir mendekati linear 

disebabkan oleh temperatur yang menurun 

secara signifikan sehingga kadar air yang 

hilang menjadi sedikit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.   Kadar air rata-rata yang hilang 

pada kerupuk kulit lembu terhadap waktu 

pengamatan menggunakan alat pengering 

Gambar 3 menunjukkan grafik hubungan 

antara kadar air rata-rata yang hilang pada 

kerupuk kulit lembu dengan menggunakan 

alat pengering. Persentase rata-rata kadar air 

yang hilang pada rak 2 lebih besar jika di 

bandingkan dengan persentase kadar air 

yang hilang pada rak 1, dimana pada menit 

ke 10 rata-rata kadar air yang hilang pada 

rak 2 sebesar 4,92 % dan pada rak 1 nilai 

rata-rata kadar air yang hilang sebesar 4,06 

%.  

Persentase rata-rata kadar air yang hilang 

pada rak 1 dan rak 2 mengalami penurunan 

di menit ke 20 hingga menit ke 60. Kadar air 

yang hilang di sebabkan oleh temperatur dan 

penurunan massa dari proses pengeringan. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil 

kesimpulan bahwa  kadar air yang hilang 

pada kerupuk udang dan kerupuk kulit 

lembu bergantung pada temperatur dan jarak 

antara sumber energi dengan rak 

pengeringan. Kadar air tertinggi pada 

kerupuk udang terjadi pada menit ke 10 dan 

menit ke 20 dengan rentang mulai dari 2,66 

% sampai dengan 2,38 %, sedangkan kadar 

air tertinggi pada kerupuk kulit lembu terjadi 

pada menit ke 10 dan menit ke 20 dengan 

rentang mulai dari 4,92 % sampai dengan 

4,67 %. 
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